
 

İŞLEYİŞ; 
 

 Bu alanda  soru ve ihtiyaçlarınıza cevap 

vermek için bir danışma görevlisi bulun-

maktadır. 

 Görevli personelden sizin için hazırlan-

mış olan hasta gömleğini ve boneyi alı-

nız . 

 Ameliyat odasından çağırıldığınızda da-

nışma görevlisi sizi soyunma kabinlerine 

yönlendirecektir. 

 Soyunma kabininde;  

        - Ameliyat gömleğini giyiniz. 

        - Bone takınız. 

        - Kabinde bulunan terlikleri giyiniz . 

 Eşyalarınızı kabindeki dolaba bırakınız. 

 Değerli eşyalarınızı yakınınıza, yakınınız 

yok ise Ameliyathane Başhemşireliği’ ne 

tutanak karşılığında teslim ediniz. 

 Hazır olduğunuzda görevli personel sizi 

ameliyathaneye alacaktır. 

 Ameliyat odası sizin için hazırlanana ka-

dar alanda bulunan görevli eşliğinde bek-

leyeceksiniz. 

 Ameliyat odasında sizi doktorunuz ve 

ameliyat hemşireniz karşılayacaktır. 

YALNIZ DEĞİLSİNİZ…. 

AMELİYAT SONRASI GÖZLEM ODASI 

GÜNÜBİRLİK DANIŞMA ÇOCUK BEKLEME ODASI 

AMELİYAT ODASI 



 

 
 
 
 
 
 
 

BURSA  
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
SAĞLIK UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ  
AMELİYATHANESİNE 

HOŞGELDİNİZ…. 
 

Değerli Misafirimiz Şu An 
 
 

AMACIMIZ; 
 

AYNI GÜN İÇİNDE İŞLEMİNİZİN                

YAPILARAK SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE 

EVİNİZE DÖNMENİZİ SAĞLAMAK. 

 

Adres : BUÜ-SUAM Ameliyathane Görükle Kampüsü 
16059  Nilüfer/BURSA  
Tel : 0224 295 31 73– 295 31 72/ 295 31 71 
e-posta : ameliyathane@uludag.edu.tr 

 
 

 Cerrahi işleminiz bittiğinde; güvenliğiniz 

için Ayılma Ünitesinde görevli                            

hemşirelerimiz eşliğinde bir süre göz-

lem altında tutulacaksınız. 

 

 Sorumlu cerrah tarafından “hasta gön-

derilebilir” onayı alındıktan sonra yakı-

nınızın beklediği günübirlik giriş alanına 

götürüleceksiniz. 

 

 Daha önce kıyafetlerinizi bıraktığınız 

kabinde sivil kıyafetlerinizi giyebilirsiniz. 

 

 Lütfen ameliyathane terliklerini dolaba 

bırakmayı unutmayınız. 

 

 Ameliyathane alanındaki görevlimizin  

sizi yönlendirmesini bekleyiniz. 

GEÇMİŞ OLSUN  

DİLEKLERİMİZLE…….. 

                                               
        AMELİYATHANE  EKİBİ 

GÜNÜBİRLİK BEKLEME   
ALANINDASINIZ! 

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
SAĞLIK UYGULAMA VE  
ARAŞTIRMA MERKEZİ ; 

 
Güney Marmara Bölgesinde üçün-

cü basamak düzeyinde sağlık hizmeti ve-

ren tek üniversite hastanesidir. Bursa İl 

Merkezi ve ilçelerinin yanı sıra Çanakka-

le, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Yalova il ve 

ilçelerinden gelen geniş bir hasta grubuna 

hizmet vermektedir.  

 

Merkezimiz Joint Comission İnter-

national tarafından 2007-2012 yıllarında 

akredite edilmiş olup, ayrıca ISO 

9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belge-

sine sahiptir. Her yıl Sağlık Bakanlığı ta-

rafından da Sağlıkta Kalite Standartları 

(SKS) açısından  denetlenmektedir. 

 

Yıllık ortalama 25.000 ameliyat sa-

yısı ile bulunduğu bölgede sağlık hizmeti-

ne katkı sağlama konusunda kurum için-

de hedeflenen düzeylere ulaşmıştır. Bu-

gün ülkemizin önde gelen tıp fakülteleri 

arasında yer alan Bursa Uludağ Üniversi-

tesi Tıp Fakültesi, Sağlık Uygulama ve 

Araştırma Merkezi olarak Güney Marma-

ra Bölgesi’nin sağlık alanında referans 

noktasıdır. 
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